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Szivtől

szivig mint háztól házig
haladt s vonultak rajta át
s ez a menete volt a kongatás
tűzre zöldárra dáridóra
mindegy kongassatok
asztalfán falon csontokon
hangolni ünnepi dióra
verjetek az egy hangotok
vagytok csupán ezt az üzenetet
hordozta mind bukdácsoló bban
hisz föl-fölvetette a száműzöttet
szárnya s húzta az idegen súly
vendég nevén sok angyalgazda
amiértekért szólogatta
mert jó mulatság röpködőnek
békés makkolás elvarázsolt
szemnek mely nem jár sose máshol
csapongni túrni úgy ahogy
belenőttek rájuk szabott
szerep örök dél-idejébe
aludni nyitott szemhéjuk alatt
ám akinek a föld kolonca
s nem juthat ó-honába vissza
feltört lábbal légszomjasan
köpködi a torkára alvadt
hir vércsomóit és virrasztva hunyt
szemmel tartja nagyobbnak egyre
a. tudást amely botorkáIni verte
Cikázva sorsunk szöcske-magasában
ezért kellett szeretni bátran
vackunkon tipródva a porban
ezért kellett szeremi jobban

Próbaidő
Ami itt megesett
csak mi meg én
Azontúl zajok zörejek
Kövek és testedény

Fróbaidőül rózsalángok
A sár rejtett mellékletül
Ahogy fújja a foghatatlan
láthatatlanná feszül
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